
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDETEAN
PRESEDINTE

DISPOZITIE
privind pdstrarea gi folosirea sigiliului Consiliului judeJean, a gtampilelor Judelului

Prahova, a gtampilelor Consiliuluijudelean, pre9edintelui 9i vicipregedinlilor
acestuia, precum gi categoriile de acte specifice la care este obligatorie folosirea

acestora

Avdnd in vedere:
- Referatul nr. 8577 dir 05.05.2020 al Direcliei juridic contencios qi

administrafie public6, privind pdstrarea Si folosirea sigiliului Consiliului judeJean
Prahova, a gtampilelor JudeJr_rlui prahova, a $tampilelor Consiliului ;uae1ean,
preqedintelui gi vicepregedinJilor acestuia, precum gi categoriile de acte specifice la
care este obligatorie folosirea acestora;

- Prevederile art. 15 - 19 din Legea ra. 75/1994 privind arborarea
drapelului Rom6niei, intonarea irnnului nafional qi folosirea sigiliilor cu stema
Rom6niei de cetre autoritdtile qi institu{iile publice, cu modificiriL gi completdrile
ullenoare;

- Prevederile art. I - 5 din Hotdrdrea Guvemului Romdniei nr.544/2003,
privind modelul sigiliilor cu stema Romeniei, pdstraxea $i utilizarea acesrora, precum
Si scoaterea din folosinld a sigiliilor cu stema Rom6aiei, uzate sau care devin
nefolosibile;

- In temeiul art. 190 alin (4), art. 196 alin (l) lit. b) qi art. 627 din Ordo4aa{a de
Urgen[A a Guvemului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu uzodffl6inile si
completdrile ulterioare.

Pregedintele Consiliului judefean prahova dispune:

Art.l. Pestrarca gi folosirea sigiliului Consiliului judelean prahova,

Stampilelor Judelului Prahova, a gtampilelor Consiliului judefean, pregedintelui
vicepregedintilor acestuia se asiguri de urmdtoarele persoane:

a). sisiliul Consiliului iudetean
- Giulan Doina Monica, geful Serviciului gestiune documente 9i relatii

publice din cadrul Direcliei juridic contencios $i administrafie publicd, gi, in lipsa
acesteia, de doarffra Pirvu Nicoleta Adriana gi de domnul Albitoreanu Ionut Rdzvan.
consilieri in cadrul aceluiagi serviciu.

b). stampilele Judetului Prahova
- $andor Ioana, qeful Serviciului financiar contabilitate din cadrul

Direcfiei economice, 9i, in lipsa acesteia, de doamna Nut6 Nicoleta, consilier ?n
cadrul aceluia5i serviciu. stampila flri numir;

- Giulan Doina Monica, geful Serviciului gestiune documente gi relafii
publice din cadrul Direcliei juridic contencios qi administratie public6, 9i, in lipsa
acesteia, de doamna Pirvu Nicoleta Adriana qi de domrul Albigoreanu Ionul Rdzvan,
consilieri in cadrul aceluiaqi serviciu, qtampila nr. l.

a
qi



- ralla rvragqalena Lonstanla, relerent la servtciului gestiune documente
9i relalii publice, Ionild luliara, inspector la Serviciului gestiune iocumente 9i relatii
publice, Pascal Georgeta octavia qi soare Alina, coisilieri in cadrul aceluiasi

c). stampilele Consiliului iudetean
- Pand Magdalena Consranla, referenr Ia Serviciului

serviciu la Direclia juridic contencios gi administralie publicd,
numir;

e). stamoilele viceoresedintilor Consiliului iudetean

- Giulan Doina Monica, geful Serviciului gestiune documente 9i relalii
publice din cadrul Direcliei juridic contencios gi administralie public6, qi, in lipsa
acesteia, de doamna Pirvu Nicoleta Adriana qi de domnul Albiqoreanu Ionut R6zvan,
consilieri in cadrul aceluiaqi serviciu, gtampila nr. l;

- Strulia Aurelia Daniela, consilier la Cabinet preqedinte, qtampila nr. 2;
. - Pirlog Emanuela, consilier la Compartirnentui dezvoltare regionali, refri
intern4ionale din ca&ulDecliei pmiecte cu fnar,thre ext€rnE, $tampila nr. 3,

d). stamnilele nresedintelui Consiliului iudetean
- Strulia Aurelia Daniela, consilier la Cabinet pregedinte, qtampila nr.l;
- Giulan Doina Monica, qeful Serviciului geitiune documente gi relalii

publice din cadrul Direcliei juridic contencios gi administrafie public6, qi, in lipsa
acesteia, de doamla Pirr.u Nicoleta Adriana gi de domnul Albigoreanu Ionuj Rnzvan,
consilieri in cadrul aceluiaqi serviciu, gtampila nr. 2;

Pand Magdalena Constarta, referent la Serviciului gestiune documente
qi relalii publice, Ionip Iuliana, inspector la Serviciului gestiune 

-<locumente 
$i relatii

publice, Pascal Georgeta Octavia qi Soare Alina, consilieri in cadrul aceluiasi
serviciu - Direcfiajuridic contencios gi administra{ie publicd, gtampila nr. 3;

- Cdtdlin Afrodita, consilier la Serviciului gestiune documente qi ,el$ii
publice din caful Dreqiei juridic ccrrarios gi admini@ie pblicd, gtampila nr.4,

aceluiagi
gtampila firi

- Busuioc Rodica, funcfionar la Serviciul administrare clidiri dh oadrul
Direc{iei patrimoniu, gtampila nr. 1;

- Barbu Caterina, consilier la Serviciul resurse umane, qtampila nr.2;

Art.2. Sigiliul Consiliului jude{ean prahova, gtampilele Jude{ului prahova,
qtampilele Consiliului judeJean Prahova, pregedintelui gi vicepregedinlilor acestuia
se aplicd pe urmdtoarele acte:

a). sieiliul Consiliutui iudetean
- hotErfile Consiliului judelean;

- procesele verbale ale qedinlelor Consiliului judelean;
- certificatele de urbanism gi autorizajiile pentru executarea $i

desfi inlarea construc{iilor:
- certiflcatele de atestaxe a dreptului de proprietate asupra terenurilor

d4inre de socidljle corsciale hfiinpe prin aOe ale adrninisna{iei prblice locale.

b). stamnilele Judetului prahova
- ordine de plat5;

- camet cEC;



regionald a finanlelor publice Ploiesti semnatA de
administratorul public, secretarul general al judefului
executiv adjunct ai Direc(iei economice.

c). stampilele Consiliului iudetean
- corespondenla cwenta semnatd de preqedinte, vicepregedin{i, secretarul

general al judetului gi administratorul oublic:

- dispoziliile prepedintelui Consiliului judelean;
- cor€Woder$ cxtrE rE semnate rurnai depr@intele Cdrsiliului judet€ar

e). stampilele viceoresedintilor Consiliului iudetean
- corespondenla curenti semnati numai de unul din vicepregedinlii

Consiliului judelean.

Art.3. Sigiliul Consiliului judelean prahova, gtampilele Judelului prahova,
$tampilele Consiliului judelean Prahova, preqedintelui qi vicepreqedinJilor acestuia,
se pdstreazd h birouri sau filete prevezfte cu incuietori, asifel inc6t s6 he Drevenite
dispaxitia, distrugere4 deteriorarea gi folosirea acestora in alte conditii decdt cele
prevdzute de lege.

Art.4. Pe data prezentei Dispozilia nr.78/2017 a pregedintelui Consiliului
jude{ean Prahova iqi inceteaze aplicabilitatea.

Art.S. Direcfia juridic contencios ti administratie publici va aduce la
lndeplinire prevederile prezentei dispozilii.

- corespondenla cu Trezoreria, cu unitati bancare Ei cu Direcfia generald
pregedinte, vicepreqedinli,
qi directorii executiv qi

PRESEDINTE,
Bogdan Andrei Toader

CONTRASEMNEAZA:
SECRETAR GENERAL,

Hermina Adi Bisiu
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